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Temer atende
MDB pró-Lula
e tenta adiar
apoio a Tebet

Defasagem faz quem ganha
menos pagar 2.000% a mais

Uma ala do MDB que tenta
viabilizar o apoio do partido à
candidatura de Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) à Presidência já no
primeiro turno conseguiu ontem
o apoio do ex-presidente Michel
Temer para tentar adiar em oito
dias a convenção do partido, que
definirá o rumo da sigla na eleição presidencial. A convenção
nacional do MDB, que está programada para oficializar o nome
da senadora Simone Tebet
(MDB-MS) na corrida pelo Palácio do Planalto, será virtual no
próximo dia 27. Hoje, a maioria
dos delegados do partido tende a
apoiar a candidatura própria. Em
minoria entre os delegados emedebistas, o grupo da sigla que
apoia Lula articula mais tempo
para convencer dirigentes a respaldar a candidatura petista e
propõe realizar a convenção no
dia 5 de agosto, data-limite para
realização desse tipo de ato, de
forma presencial. O tema foi discutido em reunião ontem no escritório do ex-presidente. O
apoio de Temer, um dos principais líderes do MDB, à empreitada foi lida por emedebistas como
gesto importante em direção à
campanha petista. De acordo
com presentes à reunião, o argumento que convenceu o ex-presidente foi o de que em 42 anos
de fundação, o partido nunca teve uma convenção virtual. O assunto ainda não foi levado ao
presidente do MDB, Baleia Rossi.
Mas, nos bastidores, integrantes
da cúpula favoráveis a Tebet dizem não haver chance de adiar a
reunião partidária.

A falta de correção da tabela do Imposto de Renda (IR) combinada
com o aumento da inflação no Brasil tem gerado um aumento histórico da tributação sobre a população com menor poder aquisitivo.
Essa é a conclusão tirada de um estudo feito pelo Sindifisco Nacional, que representa os auditores-fiscais da Receita Federal. De acordo com uma simulação feita pela entidade, uma pessoa que recebe

REFINARIAS

Petrobras
reduz preço
da gasolina
em R$ 0,20
PÁGINA 2

FALAS

R$ 5.000, após deduções, paga atualmente R$ 505,64 de IR. Se toda a
defasagem da tabela fosse corrigida, esse valor cairia para R$ 24,73 uma diferença de quase 2.000%. Em caso de reajuste, apenas pessoas
que ganham acima de R$ 4.670,23 ficariam obrigadas a pagar IR. Isso
significa que mais 12,75 milhões de brasileiros estariam isentos do
pagamento, chegando a 23,84 milhões ao todo. PÁGINA 2

GOLPISTAS
JOSÉ CRUZ/ABRASIL

Procuradores reagem e exigem
que Aras ‘enquadre’ Bolsonaro
Procuradores da República afirmaram ontem que Jair Bolsonaro faz
campanha de desinformação, avilta a liberdade democrática e acionaram o procurador-geral da República, Augusto Aras (foto), para que o
presidente seja investigado. Assinado por 43 integrantes do Ministério
Público Federal que atuam como procuradores dos direitos do cidadão em todo o país e endereçado à Procuradoria-Geral Eleitoral, comandada por Aras, o ofício que pede a apuração é uma reação de inte-

grantes do órgão às acusações feitas sem provas por Bolsonaro ao sistema eleitoral durante apresentação para embaixadores no Palácio da
Alvorada na segunda-feira passada. "O presidente da República atacou explicitamente o sistema eleitoral brasileiro, proferindo inverdades contra a estrutura do Poder Judiciário Eleitoral e a democracia brasileira, em clara campanha de desinformação, o que semeia a desconfiança em instituições públicas democráticas”. PÁGINA 3

RIO

Garotinho
desiste de
candidatura
ao governo
PÁGINA 4

Bolsonaro cometeu crimes passíveis de cassação
O presidente Jair Bolsonaro (PL) cometeu uma série de crimes na
apresentação feita a embaixadores em Brasília na segunda-feira passada. As declarações, em tese, poderiam levar à cassação ou ao impeachment do mandatário, avaliam especialistas em direito ouvidos pela reportagem. Ao atacar novamente o sistema eleitoral, falando à rede estatal e usando as redes sociais para compartilhar suas declarações no Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo teria cometido abuso de poder,
previsto pela lei complementar 64, de 1990, conhecida como lei das ine-

legibilidades. Em evento oficial no qual convocou representantes estrangeiros, Bolsonaro proferiu diversas mentiras já desmentidas sobre
as urnas. O presidente ainda repetiu teorias da conspiração e desacreditou outros pontos do sistema eleitoral, promoveu novas ameaças golpistas e atacou ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). A fala de
Bolsonaro provocou reações de repúdio em cadeia, no Congresso, no
STF e em diferentes setores da sociedade. As falas golpistas não são
uma novidade, mas desta vez vieram carregadas de agravantes
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Dólar tem leve queda
de 0,1%; Bolsa registra
terceira alta seguida

Defasagem faz quem ganha
menos pagar 2.000% a mais

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS

Num dia de volatilidade no
mercado financeiro, o dólar
fechou praticamente estável
após cair mais de 1% no início
da tarde. A Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) teve um
dia mais favorável e emendou
a terceira alta seguida, recuperando o nível de 98 mil pontos.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,42, com
recuo de 0,1%. A cotação operou abaixo dos R$ 5,40 durante
boa parte da sessão, chegando
a cair para R$ 5,36 na mínima
do dia, por volta das 14h. No
entanto, a moeda norte-americana recuperou a força perto
do fim das negociações até fechar próxima da estabilidade.
Com o desempenho de ontem, o dólar acumula alta de
3,53% em julho. Em 2022, a divisa cai 2,8%. A arrancada do
dólar durante a tarde foi um
movimento global, à medida
que os investidores internacionais demandaram mais
moeda norte-americana. A

moeda norte-americana fechou em alta perante as moedas dos principais países
emergentes, mas manteve a
queda em relação ao real, ao
peso chileno e ao rand sulafricano.
O mercado de ações teve
um dia de recuperação. O Índice Bovespa (Ibovespa), fechou aos 98.245 pontos, com
alta de 1,37%. O indicador fechou acima dos 98 mil pontos
pela primeira vez desde o último dia 12, impulsionado pelas
ações da Petrobras, as mais negociadas, e pela recuperação
das bolsas norte-americanas.
Ontem, o mercado financeiro global atravessou um dia de
indefinição, com os investidores aguardando a próxima reunião do Federal Reserve (Fed,
Banco Central norte-americano), no fim do mês, para saber
se o órgão elevará os juros básicos dos Estados Unidos em
0,75 ou em 1 ponto percentual.
Taxas mais altas provocam a
fuga de recursos de países
emergentes, como o Brasil.

SAMPAPÃO

SP promove maior feira
de panificação da AL
Após dois anos sem poder
ser realizada por causa da pandemia de Covid-19, a maior
feira de panificação da América Latina e uma das maiores
do mundo voltou a ser realizada no Brasil: a Fipan. O evento,
que é promovido pela Associação e Sindicato dos Industriais
de Panificação e Confeitaria de
São Paulo (Sampapão), foi
aberto ontem e vai até a próxima sexta-feira no Expo Center
Norte, na capital paulista.
O presidente do Sampapão,
Rui Gonçalves, estimou em R$
1 bilhão os negócios que poderão ser fechados na feira deste
ano. “Teremos 350 expositores
com mais de 400 marcas e
muitos produtos que surgiram
de negócios de família, além
de lançamentos de grandes
empresas voltadas ao consumidor, com maior higiene e segurança no consumo”, infor-

mou Gonçalves.
São Paulo é o estado que detém o maior número de panificadoras do Brasil. Segundo a
Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), existem atualmente 14.040 panificadoras no
estado, que, juntas, faturam
cerca de R$ 30 bilhões.
Entre os destaques desta
edição da Fipan está a Arena
do Pão, com a eleição do melhor padeiro do Brasil. Os concorrentes deverão apresentar
oito tipos de pães, e um júri
avaliará a variedade das receitas, a apresentação, o sabor e a
regularidade dos pães.
A feira ainda promove a Arena do Confeiteiro, que oferecerá
mais de 50 aulas gratuitas, ao vivo. Para participar, o interessado não precisa se inscrever antecipadamente: a inscrição será
feita por ordem de chegada.

PABLO DI SI

Ex-líder da Volks na AL
assume grupo nos EUA
A montadora alemã Volkswagen anunciou ontem que o
argentino Pablo Di Si é o novo
presidente do grupo na América do Norte, região onde ele
também vai responder pela
marca Volkswagen. Até então,
Pablo Di Si respondia pelo grupo no Brasil e América Latina.
O grupo engloba as marcas
Volkswagen, Audi, Lamborghini, Bentley e Bugatti.
Di Si entra no lugar de Scott
Keogh, que vai presidir a recém-criada empresa Scout,
dedicada a lançar picapes totalmente elétricas e SUVs "robustos" nos Estados Unidos. As
mudanças passam a vigorar
em 1º de setembro.
Segundo comunicado di-

vulgado pela Volkswagen, o
objetivo com a mudança é
"acelerar a estratégia de crescimento do grupo Volkswagen
nos Estados Unidos, com um
portfólio de mais de 25 modelos de veículos elétricos planejados até 2030". A meta é dobrar a participação do grupo
no mercado americano.
O argentino é um entusiasta
dos modelos híbridos que funcionam com energia elétrica e
etanol (os híbridos em geral
funcionam com energia e gasolina). Em entrevista ao jornal
Folha de S.Paulo em agosto do
ano passado, Di Si reforçou o
compromisso do grupo em
lançar carros elétricos em nível
global.

A

falta de correção da
tabela do Imposto de
Renda (IR) combinada com o aumento da inflação
no Brasil tem gerado um aumento histórico da tributação
sobre a população com menor
poder aquisitivo.
Essa é a conclusão tirada de
um estudo feito pelo Sindifisco
Nacional, que representa os auditores-fiscais da Receita Federal.
De acordo com uma simulação feita pela entidade, uma pessoa que recebe R$ 5.000, após deduções, paga atualmente R$
505,64 de IR. Se toda a defasagem
da tabela fosse corrigida, esse valor cairia para R$ 24,73 -uma diferença de quase 2.000%.
Em caso de reajuste, apenas
pessoas que ganham acima de
R$ 4.670,23 ficariam obrigadas a
pagar IR. Isso significa que mais
12,75 milhões de brasileiros estariam isentos do pagamento, chegando a 23,84 milhões ao todo.
Hoje, a isenção é dada ao trabalhador que ganha até R$
1.903,98.
No topo da pirâmide, entre os
contribuintes que ganham R$
100 mil ao mês, a diferença percentual entre corrigir ou não a tabela seria bem menor, de cerca
de 5%. A diminuição do imposto
pago seria dos atuais R$
26.630,64 para R$ 25.352,85, segundo a simulação do Sindifisco.
"Não corrigir a tabela é uma
forma de aumentar o imposto
para essa numerosa parcela da
população que, além de arcar

com o IR, precisa também lidar
com os tributos indiretos, que incidem sobre o consumo", disse o
presidente do Sindifisco Nacional, Isac Falcão.
Mauro Rochlin, economista e
professor da FGV (Fundação Getulio Vargas), destaca que, na
medida em que o IR não é reajustado, a inflação acaba onerando
mais as pessoas de menor renda
porque são as que menos poupam e que menos têm condições
de se defender da alta de preços.
"A renda dessa pessoa é praticamente toda voltada para consumo e, na medida em que a receita não está acompanhando a
inflação, ela é relativamente mais
penalizada do que aquelas que
têm maior renda, que podem
com o restante de sua renda fazer
aplicações financeiras e escapar
da alta de preços", afirma.
No acumulado de 12 meses
até junho, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo) chegou a 11,89%. No
mês, a inflação subiu 0,67% com
alta de alimentos fora de casa e
plano de saúde, segundo informou o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística).
A inflação de cada período
faz uma grande diferença no
cálculo da defasagem. Entre especialistas, o congelamento da
tabela é visto como uma estratégia política.
"A não-correção da tabela
progressiva do IR é uma forma de
se aumentar a arrecadação sem
que o Poder Executivo tenha custo político associado à majoração
de alíquota, por exemplo", disse

o vice-presidente do Sindifisco
Nacional, Tiago Barbosa.
"É só deixar a inflação agir
sem mexer nas faixas que a correção monetária da renda auferida pelos contribuintes causa aumento no tributo pago. Ou seja,
trata-se de um tributo oculto de
que o governo não quer abrir
mão", acrescentou.
O levantamento feito pelos auditores da Receita mostra que a
defasagem da tabela do IR chegou a 147,37%, considerando o
período de 1996 -ano em que deixou de sofrer reajustes anuais- a
junho deste ano. Antes, nos anos
de inflação descontrolada, a tabela sofria reajuste automático
por um indexador, a Ufir (Unidade Fiscal de Referência).
Foi no segundo ano do governo Fernando Henrique Cardoso
(PSDB) que a atualização anual
deixou de ser feita. A partir da
gestão tucana, a correção passou
a ser feita de maneira inconstante, como em 2002 e, nos governos
do PT, entre 2005 e 2015 -último
ano em que houve reajuste.
Durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), a defasagem está
acumulada em 26,6% até junho,
segundo dados do Sindifisco. O
valor está acima de qualquer outro presidente desde a implementação do Plano Real. Segundo a entidade, nenhum outro
chefe do Executivo realizou a
correção integral da tabela do IR.
A tabela de cobrança do IR é a
mesma há sete anos, quando o salário mínimo era de R$ 788. Com a
previsão de um salário mínimo de
R$ 1.294 em 2023, em texto apro-

vado da LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias), os brasileiros
que receberem R$ 1.941 (1,5 salário mínimo) terão de pagar IR a
partir do ano que vem, caso a tabela não seja corrigida.
A defasagem faz também com
que muitos contribuintes mudem de faixa de renda após reajustes salariais, ainda que abaixo
da inflação, e passem a pagar
uma alíquota mais elevada em
relação ao ano anterior.
"O imposto se torna mais regressivo, porque a pessoa muda
de faixa salarial sem que tenha tido ganho real de renda. Com isso, ela está sendo mais onerada
por força do imposto. Esse é mais
um motivo pelo qual a não-correção do Imposto de Renda penaliza as pessoas de menor renda", disse Rochlin.
Promover a correção da tabela do IR foi um compromisso assumido por Bolsonaro durante a
campanha eleitoral de 2018, ainda não concretizado.
O projeto de lei da Reforma do
IR, o PL 2.337 de 2021, defendido
pelo ministro Paulo Guedes
(Economia), previa a correção da
tabela, mas a proposta tinha
itens polêmicos, como a taxação
de lucros e dividendos. O texto
está parado no Congresso. Neste
ano, o governo não vê mais espaço para implementar a medida,
dizendo haver entraves da lei
eleitoral.
Renda mensal, em R$; Imposto a recolher (tabela vigente), em
R$; Imposto a recolher caso tabela fosse corrigida, em R$; Diferença, em %.

COMBUSTÍVEL

Petrobras reduz preço da gasolina
em R$ 0,20 por litro nas refinarias
VINÍCIUS LISBOA/ABRASIL
A Petrobras anunciou ontem
uma redução de R$ 0,20 no preço médio da gasolina vendida
às distribuidoras de combustível. O reajuste vale a partir de
hoje, fazendo com que o litro
fornecido pelas refinarias da estatal caia de R$ 4,06 para R$
3,86. Não houve alteração no

preço do diesel, cujo litro permanece em R$ 5,61 desde 18 de
junho.
A redução do preço da gasolina é a primeira desde 15 de dezembro do ano passado. Naquele dia, a Petrobras reduziu o preço em R$ 0,10, de R$ 3,19 para
R$ 3,09. Desde então, todos os
reajustes aumentaram o preço
do combustível.

Segundo comunicado divulgado pela empresa, "essa redução acompanha a evolução dos
preços internacionais de referência, que se estabilizaram em
patamar inferior para a gasolina,
e é coerente com a prática de
preços da Petrobras".
A estatal afirma que busca o
equilíbrio dos seus preços com o
mercado global, mas sem o re-

passar para os preços internos a
volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa
de câmbio.
Com o reajuste anunciado
hoje, a Petrobras afirma que a
parcela de seu preço no valor
pago pelo consumidor vai cair,
em média, de R$ 2,96 para R$
2,81, a cada litro vendido na
bomba.

ASSÉDIO

Caixa promete fortalecer
corregedoria e afasta
nomes ligados a Guimarães
THAÍSA OLIVEIRA/FOLHAPRESS
A Caixa Econômica Federal
anunciou ontem mudanças na
corregedoria do banco e afastou
da vice-presidência dois nomes
ligados ao ex-presidente Pedro
Guimarães.
A corregedoria deixará de ser
subordinada à presidência e será
ligada ao Conselho de Administração –formado também por
membros independentes e um
representante dos empregados.
Desde que as denúncias de as-

sédio sexual e moral contra Guimarães vieram à tona, entidades
sindicais apontaram que os funcionários tinham medo de procurar a corregedoria porque o órgão
estava abaixo da presidência.
A Caixa afirmou que o objetivo é "reforçar a autonomia e isonomia da atuação" da corregedoria. As mudanças foram comunicadas em um fato relevante ao
mercado.
O banco também retirou da vice-presidência dois nomes próximos a Guimarães: o de Antonio

Carlos Ferreira de Sousa, que estava na vice-presidência de Logística e Operações, e o de Camila de
Freitas Aichinger, ex-vice-presidente da Rede de Varejo.
Antonio Carlos Ferreira de
Sousa e Camila de Freitas Aichinger vão voltar para o quadro de
empregados da Caixa. A vice-presidência da Rede de Varejo será
ocupada por Júlio Cesar Volpp
Sierra, funcionário do banco desde 2000. O banco também anunciou a criação de duas novas vicepresidências: a de Sustentabilida-

de e Empreendedorismo e a de
Gestão Corporativa, formada pela
fusão da vice-presidência de Estratégia e Pessoas com a de Logística e Operações. A Caixa afirmou
que as mudanças na estrutura organizacional foram aprovadas
pelo Conselho de Administração
"a fim de conciliar a sua vocação
social e de geração de resultados,
aprimorar seus padrões de governança e tornar-se referência em
sustentabilidade".
A vice-presidência de Gestão
Corporativa será ocupada por Danielle Calazans, funcionária da
Caixa desde 2007. O vice-presidente de Sustentabilidade e Empreendedorismo não foi anunciado. "Busca-se com a adequação
ampliar a integração da atuação
em temas corporativos aderente
às melhores práticas de mercado,
proporcionando melhor comunicação interna, otimização, eficiência e fluidez na gestão de pessoas e processos", afirma o fato relevante.
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Procuradores reagem e exigem
que Aras enquadre Bolsonaro

SP começa vacinar
hoje crianças de 3 e 4
anos contra Covid-19
CAMILA MACIEL/ABRASIL

MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

P

rocuradores da República afirmaram ontem que
Jair Bolsonaro faz campanha de desinformação, avilta a
liberdade democrática e acionaram o procurador-geral da República, Augusto Aras, para que o
presidente seja investigado.
Assinado por 43 integrantes
do Ministério Público Federal
que atuam como procuradores
dos direitos do cidadão em todo
o país e endereçado à Procuradoria-Geral Eleitoral, comandada por Aras, o ofício que pede a
apuração é uma reação de integrantes do órgão às acusações
feitas sem provas por Bolsonaro
ao sistema eleitoral durante
apresentação para embaixadores no Palácio da Alvorada na
segunda-feira passada.
"O presidente da República
atacou explicitamente o sistema
eleitoral brasileiro, proferindo
inverdades contra a estrutura do
Poder Judiciário Eleitoral e a democracia brasileira, em clara
campanha de desinformação, o
que semeia a desconfiança em
instituições públicas democráticas, bem como na imprensa livre", afirmam os signatários do
documento.
"A conduta do presidente da
República afronta e avilta a liberdade democrática, com claro
propósito de desestabilizar e desacreditar o processo e as instituições eleitorais e, nesse contexto, encerra, em tese, a prática
de ilícitos eleitorais decorrentes
do abuso de poder."
Eles lembram no ofício que as
informações falsas veiculadas
durante o encontro de Bolsonaro com os representantes estrangeiros foram rebatidas pelo TSE
(Tribunal Superior Eleitoral).
A corte produziu um relatório
com destaque a 20 alegações feitas pelo chefe do Executivo. O resumo reúne links para notícias
publicadas no site do próprio tribunal e jornais para desmenti-lo.
Uma das alegações é a de que
o TSE descumpre legislação e
não imprime voto mesmo após
recomendação da Polícia Fede-

Oposição pede ao STF investigação de
Bolsonaro por crime contra instituições
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS
Partidos de oposição acionaram ontem o STF
(Supremo Tribunal Federal) para que o presidente Jair Bolsonaro (PL) seja investigado sob suspeita de crime contra as instituições democráticas devido à apresentação em que repetiu teorias da
conspiração sobre urnas eletrônicas a embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada.
O pedido ao Supremo é assinado por parlamentares de PT, PSOL, PCdoB, PDT, Rede, PSB e
PV. Eles esperam que a corte autorize abertura de
inquérito sobre a conduta do presidente.
Na solicitação, os partidos afirmam que o
mandatário não pode "usar do cargo de presidente da República para subverter e atacar a ordem
democrática, buscando criar verdadeiro caos no
país e desestabilizar as instituições públicas".
Os partidos comparam a apresentação de Bolsonaro aos embaixadores à live que ele fez em julho do ano passado com conspirações e afirmações infundadas sobre a segurança das urnas eletrônicas. O YouTube derrubou a live na segundafeira passada.
"O presidente da República voltou a questio-

ral. De acordo com o tribunal,
não é verdade. Uma lei não chegou a entrar em vigor porque foi
considerada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal.
Mais cedo, 33 subprocuradores-gerais da República divulgaram manifesto para afirmar que
entre os direitos conferidos ao
presidente da República pela
Constituição não está previsto o
de dizer "inverdades, nem de,
impunemente, atacar as instituições em esforço para desacreditá-las". Topo da carreira no
MPF, existem atualmente 71
subprocuradores na ativa.
O texto afirma que, para garantir a independência da Justiça
Eleitoral, a lei aponta como crimes de responsabilidade, entre
outros, "utilizar o poder federal
para impedir a livre execução da
lei eleitoral, servir-se das autoridades sob sua subordinação ime-

nar a lisura do processo eleitoral brasileiro, de
uma forma ainda mais agressiva e chocante, o
que expõe seriamente a imagem do Brasil no
cenário internacional, significando grave
ameaça ao Estado democrático de Direito, pois
afronta a soberania popular a depender do
possível resultado do pleito de 2022", diz o pedido da oposição.
Os partidos falam que, caso não haja investigação de Bolsonaro sobre suspeita de prática de crime contra as instituições democráticas, que sejam
apuradas suspeitas de crime de incitação das Forças Armadas contra o TSE (Tribunal Superior
Eleitoral).
Ainda solicitam que o documento seja enviado
ao TSE para apuração de supostos crimes eleitorais, de propaganda eleitoral antecipada e de abuso do poder político e econômico. Solicitam ainda
a abertura de um inquérito civil para a apuração
de improbidade administrativa.
Além dessa ação, o pré-candidato à Presidência Ciro Gomes e o seu partido, PDT, ingressaram
no TSE contra o presidente e também contra o Facebook com um pedido de remoção do vídeo no
qual Bolsonaro fez a apresentação.

diata para praticar abuso do poder, subverter ou tentar subverter
por meios violentos a ordem política e social, incitar militares à desobediência à lei ou infração à
disciplina e provocar animosidade entre as classes armadas, ou
delas contra as instituições civis".
Nesta segunda, em evento da
OAB do Paraná, o presidente do
TSE, Edson Fachin, afirmou que
quem divulga informações falsas
sobre o sistema eleitoral brasileiro "semeia a antidemocracia".
"Vivemos um tempo intrincado, marcado pela naturalização
do abuso da linguagem e pela
falta de compromisso cívico, em
que se deturpam, sistematicamente, fatos consolidados, semeando a antidemocracia, pretensamente justificada por um
estado de coisas inventado, ancorado em pseudorrepresentações de elementos que afron-

tam, a toda evidência, a seriedade do sistema de justiça e a alta
integridade dos pleitos nacionais", disse Fachin.
Os procuradores da República que reagiram às falas de Bolsonaro citaram no pedido a Aras
um procedente do TSE para defender a apuração.
A corte cassou o mandato de
deputado estadual de Fernando
Francischini (União Brasil), um
apoiador do presidente, por disseminação de fake news relacionadas ao sistema eletrônico de
votação nas eleições de 2018. A
cassação de Francischini foi recentemente confirmada pelo
Supremo.
Os autores do documento lembram ainda que é missão constitucional do MP brasileiro a proteção da democracia, bem como a
necessidade de reforçar a independência da Justiça Eleitoral.

Fux diz repudiar em nome do Supremo
ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS
Um dia após o presidente Jair
Bolsonaro (PL) apresentar teorias
da conspiração sobre urnas eletrônicas a embaixadores estrangeiros, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz
Fux, repudiou ontem tentativas
de questionamento do processo
eleitoral.
"Em nome do STF, o ministro
Fux repudiou que, a cerca de 70
dias das eleições, haja tentativa de
se colocar em xeque mediante a
comunidade internacional o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, que têm garantido a democracia brasileira nas últimas décadas", diz nota divulgada pela assessoria do Supremo, sem citar
nominalmente o presidente da
República.

A fala de Fux foi feita em reunião por videoconferência com
o ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin,
que também é integrante do Supremo.
De acordo com o STF, os dois
conversaram sobre os ataques ao
Poder Judiciário e ao processo
eleitoral brasileiro.
"A Fachin, o Ministro Fux reiterou confiança total na higidez do
processo eleitoral e na integridade dos juízes que compõem o
TSE", informou o Supremo.
O presidente em exercício do
STJ (Superior Tribunal de Justiça),
ministro Jorge Mussi, também
afirmou em nota que tem "plena
confiança no processo eleitoral
brasileiro e no Tribunal Superior
Eleitoral". Mussi substitui o presidente Humberto Martins durante

as últimas semanas do recesso da
Justiça em julho.
Segundo o ministro, "o Estado
democrático de Direito, consagrado na Constituição Federal de
1988, requer a defesa desse sistema, sem que jamais tenha havido
evidência concreta de fraude, e a
rejeição, por todas as instituições
do Estado, de qualquer tentativa
de desacreditá-lo".
Outras entidades também soltaram notas em que refutam os
ataques à Justiça Eleitoral feitos
pelo presidente.
A OAB afirmou que "reitera
sua confiança no sistema eleitoral
brasileiro, na Justiça Eleitoral e no
modelo eletrônico de votação
adotado em nosso país, reconhecido internacionalmente como
eficiente e confiável".
"Desde 1996, a urna eletrônica

é usada nas eleições sem que haja
nenhum registro ou indício de
fraude, com as votações resultando nas eleições de políticos dos
diversos partidos e ideologias que
coexistem no país", disse a entidade, acrescentando que as ministras e ministros do TSE "contam
com a confiança e o apoio da OAB
para seguir em sua missão de organizar e assegurar a realização
das eleições".
A ANPR (Associação Nacional
dos Procuradores da República)
reafirmou a "confiança que deposita no funcionamento das urnas
eleitorais e, mais ainda, no próprio sistema judiciário eleitoral
brasileiro".
"O sistema de votação e apuração das eleições hoje vigente é
fruto de decisão soberana do povo brasileiro”.

C O V I D -19

Brasil registra 378 mortes e mais de 78 mil casos
O Brasil registrou 378 mortes
por Covid e 78.405 casos da
doença, ontem. Dessa forma, o
país chega a 675.929 vidas perdidas e a 33.398.040 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o
início da pandemia.
As médias móveis de mortes
e casos estão em estabilidade,
ou seja, sem variações superiores a 15% em relação aos dados
de duas semanas atrás. A média de óbitos agora é de 252

por dia e a de infecções é de
56.109.
Os dados do país, coletados
até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo,
UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e
divulgar os números relativos à
pandemia do coronavírus.
Ao todo, 179.530.534 pessoas
receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil. Somadas

as doses únicas da vacina da
Janssen contra a Covid, já são
168.491.264 pessoas com as
duas doses ou com uma dose da
vacina da Janssen.
Assim, o país já tem 83,57%
da população com a 1ª dose e
78,43% dos brasileiros com as
duas doses ou uma dose da vacina da Janssen.
Até o momento, 99.061.124
pessoas já tomaram a terceira
dose e 19.900.345 a quarta.

O consórcio reúne também
o registro das doses de vacinas
aplicadas em crianças. A população de 5 a 11 anos parcialmente imunizada (com somente a primeira dose de vacina recebida) é de 64,32%, totalizando 13.185.912. Na mesma faixa
etária, 40,40% (8.281.994) recebeu a segunda dose ou a dose
única. Também houve revisão
das doses aplicadas nessa faixa
etária.

Começa hoje a vacinação
de crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19 na cidade de
São Paulo. A Secretaria Municipal de Saúde informou que
serão priorizadas, neste primeiro momento, crianças dessa faixa etária com comorbidades, com deficiência permanente e indígenas. A estimativa
é que esse grupo abrange 15
mil crianças. Ao todo, são mais
de 313 mil crianças entre 3 e 4
anos de idade na capital paulista, sendo 155 mil com 3 anos
e 158 mil com 4 anos.
Quem estiver fora desses
critérios, poderá se inscrever
nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para o recebimento
de doses remanescentes. Para
entrar na fila da xepa, os responsáveis devem procurar a
unidade mais próxima de casa
ou da escola, disponibilizando, além da identificação, o
endereço e o telefone para
convocação.
No último dia 15, o Ministério da Saúde decidiu recomendar a aplicação da vacina CoronaVac para crianças de 3 a 5
anos. Em nota, a pasta informou que os estoques já existentes nos estados e municípios

deveriam ser utilizados também nesse novo público. No
entanto, o ministério informou
que “segue em tratativas para
aquisição de novas doses”.
PARA VACINAR
No ato da vacinação, os responsáveis devem apresentar
documento de identificação
da criança, preferencialmente
o CPF. Em relação à condição
de saúde, nos casos em que
atende aos critérios estabelecidos como prioridade, é necessário apresentar comprovante da condição de risco, como receitas ou relatórios físicos ou digitais. Nestes documentos, devem constar a
identificação do paciente, o
registro do Conselho Regional
de Medicina (CRM) com carimbo do médico e a validade
de dois anos de emissão.
Entre as crianças com idade
de 5 a 11 anos, a cobertura vacinal da primeira dose contra
a covid-19 é de 93,8%, somando pouco mais de 1 milhão de
doses aplicadas. A segunda
dose, por sua vez, foi aplicada
em 72,9% do público-alvo,
cerca de 790 mil crianças. Entre os adolescentes de 12 a 17
anos, a cobertura vacinal para
duas doses está em 105,9%.

SP não tem estoque para
vacinar crianças de 3 a 5 anos
O governador de São Paulo,
Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou ontem que o estado não
tem estoque suficiente da vacina contra Covid-19 Coronavac
para imunizar crianças de 3 a 5
anos. De acordo com ele, haveria mais de 1,1 milhão de
paulistas nessa faixa etária.
"O Butantan, que é o fornecedor dessas vacinas, nos informa que não tem estoque da
Coronavac e aguarda a inclusão no Programa Nacional de
Imunização dessa vacina", disse durante entrevista coletiva.
"Os estoques nas prefeituras
não dão para todos aqueles
que têm direito à vacinação, só
aqui em São Paulo há 1,1 milhão de crianças no estado inteiro que têm direito, e não temos ela em estoque".
A vacinação não começará
para o público geral dessa faixa
etária porque São Paulo não
tem doses suficientes. Na capital paulista, ao todo, há mais
de 313 mil crianças entre 3 e 4
anos, sendo 155 mil com 3

anos e 158 mil com 4 anos.
As vacinas são enviadas aos
estados pelo Ministério da Saúde -e, depois, encaminhadas
aos municípios. Procurado, o
governo federal informou que
recomenda que seja utilizado o
estoque existente nos estados e
municípios e segue em tratativas para comprar novas doses.
O Butantan suspendeu a
produção da Coronavac no
mês passado, já que não recebeu propostas do Ministério
da Saúde para comprar mais
doses. A vacina, que foi a primeira a ser aplicada no país,
ainda não tem registro definitivo na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Na semana passada, o Ministério da Saúde liberou a
imunização de crianças de 3 a
5 anos com a CoronaVac após
a Anvisa aprovar, por unanimidade, o uso emergencial do
imunizante para essa faixa etária. Até então, a aplicação era
autorizada apenas em crianças
a partir de 6 anos no país.

ROTA

PMs são presos após
morte de suspeito
Três policiais militares da
Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) foram presos
após uma apuração da Corregedoria da corporação apontar
indícios de irregularidade na
morte de um homem suspeito
de sequestro.
Um tenente e dois cabos foram detidos na segunda-feira
passada. Eles cumprem prisão
preventiva no Presídio Militar
Romão Gomes, na zona norte
da capital.
Policiais que atuam na Rota, considerada tropa de elite
da PM paulista, utilizam câmeras presas ao uniforme. No
entanto, não foi informado se
o equipamento auxiliou nas
prisões.
Segundo a PM, o caso ocorreu em 12 de julho deste ano,
em uma área de mata em
Osasco, na Grande São Paulo.
Naquela noite, policiais militares do 20° BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano), em Barueri, município vizinho a Osasco, recebe-

ram a informação de que criminosos, em dois veículos, haviam sequestrado uma pessoa.
Uma equipe policial localizou os suspeitos na rodovia
Anhanguera e diz que foi recebida a tiros.
Conforme a versão da PM, a
ocorrência se agravou e foi necessário apoio de equipes que
atuam em outros batalhões,
entre os quais da capital.
Durante a fuga, uma equipe
de policiais do batalhão de Cajamar se deparou com os suspeitos, mas também diz ter sido recebida a tiros.
Os bandidos conseguiram
descer do veículos em que estavam e seguir para uma área
de mata.
No local, policiais militares
da Rota contaram ter encontrado um dos suspeitos e, segundo eles, houve troca de tiros. O homem ferido foi socorrido pelo resgate do Corpo de
Bombeiros e levado ao ProntoSocorro Regional de Osasco,
onde morreu.
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Garotinho não vai
concorrer ao governo
e lança filha ao Senado
O ex-governador Anthony
Garotinho (União Brasil) não
concorrerá ao governo do Rio
de Janeiro. A retirada da précandidatura foi uma decisão
do União Brasil comunicada
ontem.
A decisão ocorreu depois
de a cúpula do partido garantir a ele a prerrogativa de não
apoiar a reeleição de Cláudio
Castro (PL), com quem Garotinho rompeu recentemente.
No entanto, a família Garotinho não abrirá mão de disputar uma eleição majoritária: a
deputada federal Clarissa Garotinho (União Brasil-RJ) foi
anunciada como pré-candidata ao Senado.
Em meio à pré-campanha,
Garotinho travava uma batalha
judicial para deixar de ser considerado inelegível. O ex-governador chegou a obter decisões favoráveis no STF (Supremo Tribunal Federal) e no STJ
(Superior Tribunal de Justiça).
No entanto, uma nova decisão

do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) o deixou novamente impossibilitado de concorrer no
pleito de outubro.
Uma eventual candidatura
depende de um julgamento do
STF marcado para agosto, no
qual o tribunal irá decidir se a
nova Lei de Improbidade Administrativa -que abrandou
punições contra políticos- é
constitucional. Uma decisão
favorável à legislação poderia
beneficiar Garotinho.
"Garotinho decidirá até a
próxima sexta-feira se será
candidato a deputado federal,
estadual ou a nenhum cargo.
Para tomar a decisão, terá conversas antes com seu grupo político", afirma o comunicado.
Antes de romper com Castro e lançar sua pré-candidatura ao governo do Rio, Garotinho planejava se candidatara a deputado federal, avaliando que poderia se tornar um
puxador de votos -em 2010,
ele foi o parlamentar mais votado do estado, com aproximadamente 700 mil votos.

BAIXADA

Ex-pacientes de
cirurgião relatam
deformação e sequelas
Ao menos quatro ex-pacientes do cirurgião equatoriano
Bolívar Guerrero Silva procuraram ontem a Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de
Caxias, na Baixada Fluminense,
para denunciá-lo. Elas afirmam
que ficaram deformadas e com
sequelas após terem sido operadas pelo médico.
O cirurgião foi preso na segunda-feira passada no hospital particular Santa Branca. Ele
é suspeito de ter mantido uma
paciente em cárcere privado
por mais de um mês, desde
que um procedimento estético
na barriga da mulher teve
complicações a ponto de necrosar. A mulher foi resgatada
pela polícia.
A reportagem não conseguiu
entrar em contato com a defesa
do médico. Nas redes sociais,
mensagem publicada no perfil
do cirurgião plástico afirma que
a alta da paciente seria uma imprudência naquele estágio do
tratamento.
Uma das ex-pacientes do cirurgião, Vanessa Miranda, 41,
diz que as sequelas da operação
a impedem de trabalhar. Em
2013, ela procurou o médico
para fazer uma mastectomia
(retirada da mama) total, com
implantação de próteses. Vanessa afirma, porém, que Silva
fez uma mastectomia parcial e
que, até hoje, ela ainda tem
pontos abertos.
A ex-paciente diz que não
consegue trabalhar porque
suas mamas incham, doem e ficam vermelhas quando ela faz
esforço físico. Até dormir é difícil -ela conta que apenas consegue se deitar sobre o lado direito e toma remédios controlados
para conseguir pegar no sono.
Miranda relata que procurou o cirurgião diversas vezes
após a abertura dos pontos e
que foi maltratada por ele. "Ele
me chamou de louca. 'Você está maluca, não precisa de ressonância'. Eu falei 'doutor, isso
não está normal, meu peito
abriu de novo'."
À época, a ex-paciente foi
atraída pelos preços mais em
conta cobrados pelo médico.
Ela pagou cerca de R$ 7.500 pela mastectomia, valor menor do
que o aplicado no mercado.
"Eu sabia que era um valor
abaixo do mercado, mas como
várias artistas tinham feito o
procedimento com ele, isso me
deu coragem, segurança", diz.
A ex-paciente Ana Claudia
Rodrigues, 49, mostrou à re-
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portagem fotos de seu abdômen aberto, com aspecto necrosado. Ela conta que teve
uma infecção generalizada
após fazer uma abdominoplastia com Silva, em 2019. Ficou
três meses no hospital -o mesmo onde ele foi preso na segunda-feira passada.
Rodrigues diz que, além das
sequelas estéticas, guarda traumas emocionais do episódio,
que afetou toda a família. Seu
marido afirma que não saiu do
lado da mulher no hospital, para observar de perto o tratamento e tentar garantir sua sobrevivência.
A mulher resgatada do hospital na segunda-feira também
fez uma abdominoplastia com
o médico. O procedimento estético é realizado para retirar
gordura e pele em excesso do
abdômen.
O caso chegou à delegacia
por meio da família da paciente. Semanas após a cirurgia,
realizada em março, a mulher
passou mal e precisou voltar a
ser atendida, segundo a família.
Desde então, ficou internada
no hospital.
Em nota, a direção do Hospital Santa Branca afirmou que
repudia "quaisquer práticas criminosas que nos foram indevidamente atribuídas". "Tal acusação é absurda", diz a mensagem da instituição.
A administração argumenta
que a paciente deu entrada em
1º de junho em um apartamento privativo com direito a
acompanhante, mas "recusa-se
a sair da unidade". Ainda segundo a nota, todo o custo da
internação é pago pelo próprio
médico.
Silva aparece como sócioadministrador do hospital no
comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa
emitido pelo site da Receita
Federal.
A delegada Fernanda Fernandes, titular da Delegacia de
Atendimento à Mulher de Duque de Caxias, afirma, porém,
que há indícios de que a paciente foi mantida em cárcere
no hospital.
"Nós pedimos a documentação, eles negaram. Tentamos
entrar e eles impediriam.
Quando entramos, ela não tinha condições de sair", disse ao
jornal O Globo.
Ainda segundo a publicação, a mulher falou à delegada:
"Doutora, pelo amor de Deus,
me tira daqui".

China ameaça os EUA caso
Nancy Pelosi visite Taiwan
A

China afirmou ontem
que responderá com
medidas assertivas caso a presidente da Câmara dos Estados Unidos, a democrata Nancy
Pelosi, faça uma visita a Taiwan, a
ilha que na prática é independente mas Pequim classifica como
uma província rebelde.
Proferida pelo porta-voz da
chancelaria chinesa, a declaração vem após o jornal britânico
Financial Times informar que
Pelosi visitaria Taipé em agosto.
Esta seria a primeira viagem de
um presidente da Câmara americana ao país asiático em pelo
menos 25 anos.
O jornal diz ter ouvido seis fontes próximas à democrata que
confirmaram que ela levaria uma
comitiva para Taiwan. A política
da Califórnia já havia planejado
viagem semelhante em abril deste
ano, mas teve de cancelar porque
recebeu diagnóstico de Covid.
Caso a viagem ocorra, Pelosi
seria a mais alta figura da hierarquia dos EUA a visitar a ilha desde
que um de seus antecessores na
presidência da Câmara, o repu-

blicano Newt Gingrich, viajou para lá em 1997.
A comitiva também passaria
por Japão, Singapura, Indonésia,
Malásia e Havaí, onde está a sede
do comando militar dos EUA para
o Índo-Pacífico –região situada
entre a costa do oceano Pacífico e
a do Índico, abrangendo países
como Japão, Austrália, Indonésia
e os próprios EUA.
Questionado por repórteres
durante entrevista coletiva em Pequim, Zhao Lijian, porta-voz da
chancelaria da China, disse que a
visita representaria um desrespeito à integridade territorial chinesa.
"Se os EUA realmente optarem por isso, a China tomará medidas assertivas e contundentes
para defender firmemente sua
soberania", afirmou Lijian. "Os
EUA devem ser responsáveis por
todas as consequências acarretadas por isso."
"O Congresso faz parte do governo dos EUA e deve aderir à política de uma só China dos EUA.
Se Pelosi visitar Taiwan, isso violaria seriamente esse princípio e
enviaria um sinal errado às forças

separatistas."
O Financial Times diz ter escutado de três pessoas familiarizadas com a possível viagem que
não há consenso no governo sobre se o momento é oportuno e
que a Casa Branca demonstrou
preocupação.
O presidente Joe Biden já proferiu declarações assertivas sobre
Taiwan. Em maio, disse que os
EUA usariam a força para defender o país caso fosse invadido pela
China e que Pequim estava "flertando com o perigo" ao ameaçar o
território que considera uma província rebelde.
Pequim já havia reagido à possível viagem de Pelosi em abril. À
época, o chanceler Wang Yi afirmou que os EUA estariam cruzando uma linha vermelha. "Uma
visita de Pelosi a Taiwan seria
uma provocação maliciosa contra
a soberania da China e uma interferência nos assuntos internos da
China; isso enviaria um sinal político extremamente perigoso para
o mundo exterior", disse ele.
Mais recentemente, falando
com Antony Blinken, secretário

GUERRA

de Estado americano, o chanceler
voltou a falar sobre a postura de
Washington em relação a Taipé,
de acordo com relatos da agência
oficial Xinhua.
Também foi alvo de críticas de
Pequim a viagem de membros do
Parlamento Europeu à ilha nesta
semana. A eurodeputada alemã
Nicola Beer, que lidera a comitiva,
disse nesta terça-feira que a democracia e a liberdade de Taiwan
são um modelo para a China, segundo a emissora pública portuguesa RTP.
Ela defendeu que este seria o
momento para que a União Europeia (UE) "tome partido" da ilha.
"Taiwan não vai ser a próxima
Hong Kong", disse Beer, que fica
em Taipé até amanhã.
Questionada, a diplomacia
chinesa disse que se opõe a todas
as interações oficiais entre a UE e
Taiwan. "Nos últimos dois anos, o
Parlamento Europeu promulgou
várias resoluções relacionadas a
Taiwan para encorajar as forças
da independência; essas medidas
envenenaram a atmosfera das relações China-Europa."

DENÚNCIA

Putin agradece Erdogan por
negociações com a Ucrânia
WILSON DIAS/ABRASIL

O presidente da Rússia, Vladimir Putin (foto), afirmou ontem que houve avanços na negociação sobre as exportações
de grãos da Ucrânia no mar Negro e agradeceu seu homólogo
da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pela condução das tratativas. Na segunda viagem ao exterior desde o início do conflito no
continente europeu, o russo desembarcou no Irã, onde se reuniu com o líder supremo do
país, Ali Khamenei, e ainda deve
se encontrar com o turco.
A Turquia atua como mediadora nas negociações entre
Moscou e Kiev sobre a exportação de grãos ucranianos, cuja
paralisia durante o conflito tem
levado à alta dos preços e acelerado a crise alimentar. "Fizemos
progressos graças à sua mediação. É verdade que nem todos os
problemas foram resolvidos ainda, mas há movimentos, e isso é
bom", disse Putin.
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Mais do que a discussão de
propostas para impasses decorrentes da guerra, a missão de
Putin no exterior soa como uma
resposta ao presidente dos EUA,
Joe Biden, que visitou na semana passada Israel e Arábia Saudita numa tentativa de combater a influência do Irã e da Rússia sobre o Oriente Médio.

Ao mesmo tempo, Teerã e
Moscou tentam unir esforços
para mitigar os efeitos de sanções impostas por países do Ocidente. Enquanto Moscou viu
restrições se intensificarem na
Guerra da Ucrânia, o Irã é alvo
de restrições internacionais devido a seu programa de desenvolvimento de armas nucleares.
"O contato com Khamenei é
muito importante", disse Yuri
Ushakov, assessor da política
externa de Putin. "Um diálogo
de confiança se desenvolveu entre eles sobre as questões mais
importantes da agenda bilateral
e internacional. Na maioria dos
temas, as posições são próximas
ou idênticas."
Imagens do encontro de Putin com Khamenei mostraram
os líderes sentados conversando
em uma sala com paredes brancas. Apenas uma bandeira iraniana e um retrato do iraniano
podiam ser vistos ao fundo.

EUA colocam
Rússia em
lista de tráfico
de humano
Os Estados Unidos colocaram a Rússia ontem em listas
de países envolvidos em "políticas ou padrões" de tráfico humano, trabalhos forçados ou
cujas forças de segurança ou
grupos armados apoiados pelo
governo recrutam ou usam soldados menores de idade.
O Departamento de Estado
incluiu as listas em seu relatório anual sobre tráfico humano, que pela primeira vez apresentou, após exigência do Congresso do país em 2019, uma
seção sobre "tráfico de pessoas
patrocinado pelo Estado". A
Rússia aparece várias vezes no
relatório por conta de sua invasão da Ucrânia, iniciada em 24
de fevereiro, e pelo que o documento classifica como a vulnerabilidade ao tráfico humano
de milhões de refugiados ucranianos que deixaram o país.

